OKOLJSKI CERTIFIKAT

Gradbeni inštitut ZRMK je že leta 1996 razvil sistem priprave meril in postopek
ocenjevanja izdelkov, naprav, tehnologij in storitev. S tem so bili položeni temelji
priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), znaka za okolje in nadstandardne
blagovne znamke. Prvo ocenjevanje oken slovenskih proizvajalcev je bilo razpisano in
izvedeno naslednje leto, do zdaj pa je bilo podeljenih 171 priznanj ZKG na 28 področjih
ocenjevanja.
Znak kakovosti v graditeljstvu je neobvezni okoljski
certifikacijski znak in blagovno storitvena znamka.
Označuje izdelke, naprave, tehnologije in storitve s
področja graditeljstva v Sloveniji, ki izpolnjujejo visoke,
strokovno pripravljene in mednarodno primerljive
zahteve glede kakovosti. Proizvajalec ali izvajalec
storitve mora zagotoviti kakovost v razvojnotehnološkem procesu in si prizadevati za poslovno
odličnost. Pri ocenjevanju se preverjajo še okoljski,
družbeni in ekonomski vidiki.
Poslanstvo priznanja Znaka kakovosti v graditeljstvu je
promovirati prizadevanja za odličnost in dvigniti
kakovost in konkurenčnost proizvodov, naprav,
tehnologij in storitev s področja graditeljstva v Sloveniji.
Končni cilj je uveljaviti ZKG kot orodje obveščanja in
varovanja potrošnikov, izboljšati kakovost izdelkov,
naprav, tehnologij in storitev ter spodbujati raziskave in
razvoj novih produktov.
Ta edinstven certifikat na področju graditeljstva v Sloveniji je že pred 21 leti pri
ocenjevanju upošteval tudi merila/vidike trajnostne gradnje. Celovita kakovost, ki jo
predstavlja, namreč pomeni več kot zgolj tehnične zahteve, predpisane s tehnično
zakonodajo. Z uporabo izdelkov in storitev morajo biti zadovoljni vsi: od naročnika,
kupca in uporabnika do širšega družbenega okolja. To je mogoče le takrat, ko merila
vključujejo najnovejše in najvišje tehnično-tehnološke zahteve glede izdelka ali
izvedbe storitve, proizvodnje ali poslovnega sistema, vgradnje in uporabe ob
vzpostavljenem sistemu stalnega razvoja in izboljšav ter poudarjeni skrbi za varovanje
okolja in obvladovanje celotnega življenjskega cikla izdelka, naprave ali tehnologije.
Zato je kakovostna izbira odločilnega pomena za zagotavljanje trajne funkcionalnosti
in zadovoljstva uporabnika ter nenazadnje tudi ekonomičnosti investicije in varovanja
okolja. S pravilno izbiro in (v)gradnjo se zmanjšajo stroški uporabe, vzdrževanja in
razgradnje. S tem se dviguje kakovost grajenega okolja.

